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§ 43 Presentation av bolagens bokslut 2012
Dnr KST 2012/209

Sammanfattning av ärendet
Göran Enqvist redovisar bokslut 2012 för Torsby Bostäder AB. Thomas StjerndorH och
Angela Birnstein redogör för Torsby Flygplats ABs och Fritid i Nordvännland ABs
bokslut 2012.

Kommunstyrelsens beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 44 Bokslut 2012 för nämnder och
kommunstyrelsen
Dnr KST 2012/209

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om bokslutet för 2012.
Resultatet för 2012 visar ett överskott på 5,8 mkr efter föreslagna nedskrivningar. Detta
kan jämföras med ett budgeterat resultat på 751 tkr. Driftnettot visar sammantaget ett
plus på 2,1 mkr.
Under 2012 har skatteintäkterna minskat med 5,7 mkr, men har u~ämnats med en
intäktsökning på fastighetsavgiften med 1,5 mkr och 4,2 mkr på statsbidrag och LSS
u~ämning. De finansiella kostnaderna var 2 mkr lägre än budgeterat.
KOlmnunstyrelsen totalt redovisar en positiv avvikelse på 3,9 mkr. Största delen
återfinns under kommunledningskansliet som redovisar en positiv avvikelse på 2,8
mkr. Det extra tillskott som gavs under året på 3 mkr att finansiera olika projekt kunde
till största delen lämnas tillbaka.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett negativ resultat på -3,1 mkr. I samband
med delårsbokslutet beviljade kOlmnunfullmäktige ett tilläggsanslag för 2012 på 4,5
mkr. Avvikelsen beror på årets avtalsförhandling som resulterade i ett utfall på 4,2 % i
löneökningar, vilket var drygt en procentenhet högre än budgeterat. Detta betyder en
obudgeterad kostnadsökning på ca 1 mkr för barn- och utbildningsnämnden. Även ett
avgångsvederlag med 800 tkr har belastat resultatet. Gymnasieskolan avviker negativt
med -4,8 mkr mot budget. Förskole- och grundskoleverksamheten redovisar
smmnantaget ett plus på ca 1 mkr.
Omsorgsnämnden har klarat sin drift för 2012 inom budget. Dock fick även
omsorgsnämnden under hösten en utökad budget med 3,8 mkr.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts ks § 44, bokslut 2012 för nämnder och kommunstyrelsen
Föreslagna nedskrivningar
I samband med bokslutsarbetet föreslås att nedskrivningar görs på inventarier och
anläggningstillgångar där värdet inte längre överensstämmer med bokfört värde med
6,8 mkr enligt bifogad sammanställning. Resultat före bokslutsdispositioner uppgick
till 12,6 mkr.
Resultat före dispositioner

12649307

VA-anslutning Lillängen
Toalett i Värnäskorset
Nedskrivning Rådom 2:1 (dagis)
N edskrivning Office-system
Nedskrivning PA-system
Om-och utbyggnad Allsport
Nedskrivning utegym i Valberget
Inventarier Valbergsgården, Prostgårdslagårn
Skalleby 3:3, gamla kontoret
Exploateringskostnader Mejeristen,
(avser etapp 1 och etapp 2)
Resultat efter dispositioner

-194225
-250597
-538011
-1117004
-1451683
-1297138
-489541
-270000
-595112
- 599620
5846377

Årets resultat på 5,8 mkr efter föreslagna nedskrivningar innebär att den så kallade
nettokostnadsandelen uppgår till 99,1 % efter extra nedskrivningar. Målet är satt till att
nettokostnadsandelen skall vara mindre än 100 % för 2012. Det innebär att målet är
nått för 2012.
Värdet på beviljat investeringsutrymme för 2012 som ej utnyttjats eller överskridits
under 2012 förs över till 2013.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-02-18 § 34
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-19 § 22 och 23

Utdragsbestyrkande
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forts ks § 44, bokslut 2012 för nämnder och kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelsens avdelningar
verksamhetsberättelser och driftresultat.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

2.
3.

Kommunstyrelsen och fullmäktige ställer sig bakom bifogade
verksamhetsberättelser och driftresultat.
Extra avskrivningar görs enligt bifogat förslag på 6,8 mkr.
Kommunfullmäktige ställer sig bakom redovisat resultat bokslut efter extra
nedskrivningar.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts ks § 44, bokslut 201 2 för nämnder och kommunstyrelsen

}_v~g_~ka~p_it_
år _
- a___
lk ost_n~a_d_e_r______________~------5-7-3_o_O_t ____5_6_1_8_1~----- -1119

A~krivningar

______~_____________+-------3-0-5-0-0~--' --30--2-75_+---------25~
2Nedskrivningar
O
. -6803
-6 803
Pensionsutbetalningar

-23000

Verksamhetens nettokostnader .'

-649090

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Kommunal fastighetsavgift
LSS-utjä

-14820

mningsavgift

Finansiella intäkter"
• II

~.

Skatter och bidrag inkl: finansnetto
Förändring "eget kapital

8 180
2595

449423
186291
: 113 9093
22000
23520
." 6062
4627
2000 ."
2370
-14 500
-12452

-5673
2802
1520

649841

652341

1435
370
2048
2500

751

5846,4

5096

4. Finansrapport per 2012-12-31 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
5. Internkontrollrapporter per 2012-12-31 samt planer för 2013 överlämnas till
kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Fullmäktige

Utdragsbestyrkande

Bilaga till ksau 2013-02-19 § 22
Personalavdelningen (+392 tkr)

Bokslut 2012
Personalavdelningen redovisar ett positivt resultat på 392 tkr.
Ett nytt löne- och personalsystem togs i bruk under 2012. Vissa konsultinsatser kommer att
behövas även under 2013 för att finjustera utifrån kommunens behov.

Budget/framtid
Under 2013 har avdelningen två pensionsavgångar, som båda har ersatts.
Det mest oroande inför framtiden är rekryteringsfrågan då många chefer och mellanchefer i
nämnder och avdelningar närmar sig pension.
I och med att omställningsfonden kommer att upphöra ser man ett behov av ytterligare 300 tkr
till sin ram.

Internkontroll
Avdelningen har för närvarande ingen internkontrollplan, men kommer att påbölja arbetet med
att ta fram en.

Vision och mål 2020
Vision och mål 2020 har tagits fram för avdelningen och fanns tillgänglig vid dagens
sammanträde.

Kommunfullmäktige (+514 tkr)

Bokslut 2012
KOlmnunfullmäktige har en positiv avvikelse på 514 tkr.
Under året har man sett att antal ärenden har minskat.

Budget/framtid
Inför framtiden skulle ett mer aktivt kommunfullmäktige vara önskvärt.
Tillgång tillläsplattor skulle också underlätta med utskick till salmnanträden i
kOlmnunfullmäktige.

Internkontroll
Den internkontroll som görs i nämnder och avdelningar kommer att redovisas till
kOlmnunfullmäktige.

Vision och mål 2020
Under 2012 beslutades om de Vision och mål 2020 som näInnder och kommunstyrelsens
avdelningar ska sätta sina mål utifrån.

IT-avdelningen (+111 tkr)

Bokslut 2012
Har en positiv avvikelse på 111 tkr. Tack vare ökade intäkter, som tagits ut har man klarat 2012
med ett plusresultat. Arbetsåret 2012 har varit ett hektiskt år med byte av system och personalen
har haft ett hårt arbetstryck.

Framtid/Budget
It chefen aviserar om sin pensionsavgång våren 2014.

Inför kommande bredbandssatsningar som kOlrununen gör kommer medel att behövas till detta.
Ett kOlrunande problem är att Hagfors korrunun inte längre vill ha jourverksamhet för system
som Hagfors har systemförvaltaransvar för. It avdelningen anser att det är viktigt att de som
arbetar kvällar och helger har tillgång till support för att deras arbete inte ska stanna upp.

Internkontrol!
Avdelningen har gjort avstämning av internkontro1l2012 och en internkontrollplan har
upprättats för 2013.

Vision och mål 2020
Avdelningen har fyllt i vision och mål 2020 och lämnat in så det fanns tillgängligt på
sammanhädet.

Kommunlednlngskans!iet {+2 825 tkr}

Bokslut 2012
KOlrununledningskansliet redovisar för 2012 en positiv avvikelse på 2 825 tkr. Det extra tillskott
som gavs under året på 3 mkr att finansiera olika projekt med kunde till största delen lämnas
tillbaka.
Under 2012 har"datoriseringen" av kOlrununstyrelsen och dess utskott slutförts. Samtliga
ledamöter och ersättare har idag datorer/läsplattor. Det innebär att administrationen förenklas
genom att handlingar till salrunanträden skickas ut elektroniskt till ledamöter och ersättare,
samtidigt som de finns tillgängliga på hemsidan för alhnänheten.
Tillgänglighetsarbetet har fortsatt under 2012 med att utveckla webben samt bilda nätverk för de
olika handikappföreningarna i kommunen.
Arbetsmarknadsavdelningen har under året haft 25 årsanställda med olika former av lönebidrag,
vilka har arbetat inom kommunens förvaltningar och ute i ideella föreningar. Under året har
Torsby kOlrunun tagit emot totalt 21 flyktingar, varav 12 vuxna och 9 barn. Ett avtal med
arbetsförmedlingen under året har genererat i att totalt 101 ungdomar varit inskrivna. Av de 78
avslutade ungdomarna har 63 fått arbete eller påbörjat utbildning. Samarbetet har fungerat bra
och nytt avtal för 2013 är tecknat.
Turismavdelningen har bland annat under 2012 deltagit i rese/turistmässor Reiseliv Oslo, Ferie &
Fritid Köpenhamn och Vildmarksmässan i Stockholm. Man har haft
journalistbesök/visningsresor från Holland.

Budget/framtid
Under 2014 har man 1 pensionsavgång som behöver ersättas. HR-chef som tidigare gjort
utredningar av diverse slag kommer inte att kunna rymma detta inom sin ljänst.

Internkontroll
KOlmnunledningskansliet har ingen internkontrollplan sedan tidigare. Internkontrollplan för
2013 kommer att tas fram.
Turismavdelningen har ingen internkontrollplan. En sådan ska tas fram.
Arbetsmarknadsavdelningen har ingen internkontrollplan.

Vision och mål 2020
KOlmnunledningskansliet håller på och arbetar fram vision och mål 2020 och kommer att läInna
dessa snarast.
Turismavdelningen har inte läInnat något dokument angående vision och mål 2020, vilket ska
lämnas in.
Arbetsmarknadsavdelningen har läInnat vision och mål 2020.

Kost- och städavdelningen (+183 tkr)

Bokslut 2012
Totalt sett ett positivt resultat som fräInst beror på högre intäkter för fler tillagade portioner än
'\Tad GOl}".. är budgeterat.
Man har haft hög sjukfrånvaro vilket påverkat personalkostnader negativt under 2012. Vid
sjukdomar är det ett tidskrävande arbete att få ersättare och då speciellt kokerskor.
Mattransporter är svårt att få att fungera bra på helger. En åtgärd som snabbt skulle kunna
förbättra detta är att göra en upphandling.
Arbetstiden för personalen är fortfarande väldigt sliImnad, speciellt på Frykenskolan. Enligt
kontroll av arbetsmiljöverket har man den utrustning som behövs fysiskt.

Budget/framtid
Enligt nytt avtal med landstinget kOlnmer samarbetet att fortsätta. Nuvarande slutar gälla i april
2013 och nytt avtal gäller från och med maj.
Avdelningen har under övervägande att köpa in ett upphandlings- och uppföljningsprogram för
att få bättre kontroll på sin verksamhet.

Internkontroll
Internkontroll för 2012 har utförts och internkontrollplan för 2013 har läInnats.

Vision och mål 2020
Kost- och städavdelningen har lämnat in vision och mål 2020.

Ekonomiavdelningen (+430 tkr)

Bokslut 2012
Ekonomiavdelningen redovisar ett positivt resultat på 430 tkr. På avdelningen märker man av att
administrativa tjänster tas bort ute i verksamheterna då belastningen blivit större på personalen.
Avdelningen har under året undersökt flera former av verksamhetsstöd som kan komma att
underlätta arbetet för verksamhetsansvariga.

Budget/framtid
Under 2013 kommer avdelningen att intensivera sina utbildningsinsatser. Samråd kOlnmer att
ske med berörda grupper.
Inom en snar framtid behöver en inköpsorganis ation startas upp i någon form. Detta behövs då
lagar och förordningar behöver bevakas på ett bättre sätt samtidigt som större hänsyn kan tas till
lokala behov.

Internkontroll
Avdelningen har gjort internkontroller för 2012. En del avvikelser har funnits och dessa kOlnmer
att följas upp. Internkontrollplan för 2013 har lämnats.

Vision och mål 2020
Ekonomiavdelningen har lämnat vision och mål 2020.

Kommunalråd (-3 tkr)

Bokslut 2012
Kommunalrådet redovisar ett resultat i nivå med budget. Det kan noteras att den utökade IT
användningen inom kommunstyrelsen tar en allt större andel av budgeten. Besparingar görs
istället med tid och pengar för distribution av papper.

Budget/framtid
Invigning av Europaväg 16 har skett under året. Nu återstår att ta tillvara framflyttat
förhandlingsläge i det fortsatta arbetet.

Internkontroll
Ingen internkontroll har gjorts under året.

Vision och mål 2020
Under året har beslut tagits om FlVision och mål2020 Fl efter en lång politisk förankringsprocess.
Arbetet har varit mycket givande och många kontakter har tagits med medborgare, föreningsliv
och företagare.

Bilaga till kssu 2013-02-18 § 34
Kulturavdelningen (-104 tkr)

Bokslut 2012
Kulturavdelningen har haft ett bra år med ökad utlåning. Däremot kan det konstateras att
besöksantalet från gymnasiet har minskat på biblioteket. Bland annat beror det på att elever nu
har tillgång till egen dator där de kan söka information på.
Under 2012 har biblioteket minskat med en ~änst som man har fått anpassa sig till. Samarbetet
inom Bibliotek Värmland utvecklas vidare. Under året har det jobbats med den nya webben och
förberedelser har gjorts för att gå över till Libris-poster i katalogen. Målet är att utveckla ~änster,
men även att minska kostnader.
UKM har genomförts både lokalt och regionalt.
Föreningsrådet Biografen S~ärna har fungerat bra under året. Förutom stora filmer och filmer i
3D har S~ärnan plusverksamhet fortsatt med bl.a. filmstudio, opera och olika evenemang.
KOlmnunens kulturvecka Böstglöd genomfördes 23 september till 1 oktober med ett 40-tal
kulturarrangemang. Bondemarknaden som äger rum under denna vecka har varit ett uppskattat
arrangemang.

Budget/framtid
Kulturavdelningen bedömer att de klarar sig inom sin budgetram för 2014. Kulturchefen aviserar
också sin pensionsavgång under 2014.

Internkontroll
Avdelningen har gjort internkontroll för 2012. Någon internkontrollplan för 2013 är inte lämnad.

Vision och mål 2020
Vision och mål 2020 har lämnats in.

Fritidsavdelningen (-93 tkr)

Bokslut 2012
Fritidsavdelningen har haft ett bra år med ett ökat antal gäster både på Torsbybadet och på
Sysslebäcksbadet. Under året har det funnits kostnader som lett till ett negativt resultat. Bland
annat har ett nytt entre system installerats vid Torsbybadet. Till Sysslebäcksbadet har en ny
ljudanläggning införskaffats.
Inbrott i Stöllets fritidsgård har medfört stora kostnader för sanering och städning. Under året
har Stöllets fritidsgård flyttats till Stölletskolan vilket varit positivt.
Norra Ny Be tillhandahåller inte någon isbana längre till elever vid Stölletskolan. Det bör redas
ut vem som ska ta ansvar för en isbana i Stöllet.

Budget/F ramtid
Fritidsavdelningen har som önskemål att flytta fritidsgården från järnvägsgatan i Torsby centrum
till Frykenskolan. Det finns många positiva effekter med detta.. Vid Frykenskolan finns tillgång
till skateboard ramper och gyrnnastikhall. Här finns möjlighet att utveckla verksamheten vidare.
För 2013 kommer hyran för Stöllet fritidsgård bli dyrare än budgeterat. Detta beror på högre hyra
än i de gamla lokalerna. Hyran är 156 tkr men det är endast budgeterat med 100 tkr. Detta
kommer man att klara, då man inte längre har kostnader för Borestugan.
Fritidsavdelningen bedömer att de under nuvarande förutsättningar ryms inom tilldelad ram för
2014.

Internkontroll
Fritidsavdelningen har gjort internkontroller under 2012. En internkontrollplan för 2013 har
lämnats.

Vision och mål 2020
Vision och mål 2020 har lämnats.

Tekniska avdelningen (+484 tkr)

Bokslut 2012
Tekniska avdelningen redovisar en positiv avvikelse på 484 tkr.
Ökning av fjärrvärmepriser på 30 % ledde till att underhåll drogs ner på fastigheter där detta var
möjligt. Verksamheten fick anpassas efter den ram som fanns.
Under året har en bra satsning gjorts när det gäller asfaltering, detta kOlnmer att fortsätta under
2013.
När det gäller hyresfastigheter så finns det mycket outhyrt. Detta leder till ett negativt resultat.
En plan har lagts för att sälja fastigheter och få verksamheten att gå ihop.
Externa hyresfastigheter ska vara i balans 2015 och interna fastigheter har ett mål att nå ett O
resultat inom 3 år.
Under allmänna fastigheter finns lokaler som kan användas av allmänheten, tex
Prostgårdslagårn. Dessa fastigheter ska inte vara med och belasta övriga fastighetskategorier.
Under året har en renovering genomförts av Prostgårdslagåm vilket också medfört extra
kostnader på denna verksamhet.
En genomgång av tekniska avdelningens nyckel tal gjordes.

Budget/Framtid
Avdelningen har investerat i en alkohol kontroll i bilar för att öka trafiksäkerheten.
För att klara tilldelad ram för budget/planperioden 2014-2016 kOlnmer det att behövas en tillfällig
nedtrappning av underhållsarbeten för fastighetsförvaltningen (EPC projektet kompenserar delar
av minskningen), fokus kOlnmer att vara på återhållsamhet, vardagsbesparingar och ej ökande
personalkostnader. Inga obudgeterade kostnader kommer att kunna klaras.

Internkontroll
Avdelningen har gjort internkontroller under 2012 och internkontrollplan för 2013 har upprättats.

Vision och mål 2020
Vision och mål 2020 har lämnats in.

Skogsförvaltningen (-253 tkr)

Bokslut 2012
Skogsförvaltningen redovisar ett negativt resultat på 253 tkr. Avvikelsen beror främst på
kosh1aden för den nya skogsbruksplanen och att uttaget blev något mindre än planerat.

Torsby kommun
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§ 45 Delegationsordning för upphandli.nglinköp
samt förteckning över beslutsattestanter för
kommunstyrelsen från 1 januari 2013
Dnr KST 2012/536

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens delegeringsordning är en följd av kommunfullmäktiges beslut om
upphandlingspolicy 2004-05-27 § 46 och kOlmnunstyrelsens beslut om riktlinjer för
upphandlingsområdet 2004-05-10 § 105.
Delegeringsordningen är inte komplett utan bilagan över beslutsattestanter. Denna
lista föreläggs årligen kOlmnunstyrelsen för beslut när det gäller ersättarna, för
kännedom när det gäller de ordinarie attestanterna, eftersom det är en naturlig följd av
den internbudget kommunstyrelsen beslutar om.
Kommunstyrelsen har redan tidigare genom olika beslut tagit ställning till
detaljbudgeten. I de allra flesta fall är också beslutsattestanterna och ersättarna
desamma som de varit tidigare.
Beslutsattestanterna och dess ersättare är befattningar som kommunstyrelsen ger
ansvar för att använda medlen i angivna verksamheter på angivet sätt. Vilka personer
som sedan bemannar befattningarna är en verkställighetsfråga.

Kommunstyrelsens beslut
KOlmnunstyrelsen antar 2013 års förteckning över beslutsattestanter enligt bilaga, att
träda i kraft 1 januari 2013.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
Samtliga avdelningar inom kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 10

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-03-04

§ 46 Namnbyte Omsorgsförvaltningen och
Omsorgsnämnden
Dnr KST 2013/158

Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har 2013-01 -22 beslutat om namnbyte av
"Äldreomsorgsavdelningen" till "Vård- och omsorgsavdelningen". Detta kan
motiveras med att innehållet i de tjänster som utförs inte är inriktad enbart till den
äldre befolkningen utan på medborgare som till följd av tillfälligt eller permanent
behov av omsorg/omvårdnad och eller service enligt Socialtjänstlagen och eller vård
enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Det anses därför vara missvisande l1'led namnet
"äldreomsorg" då det är även yngre människor som får omvårdnad och service av
avdelningens personal.
Namnfrågan i ett vidare perspektiv gör att fråga om naInn på nämnden och på
.förvaltningen behöver värderas. Benämningen" socialnämnden" på nämnden och
"socialförvaltningen" på förvaltningen är de mest vedertagna begreppen som namn på
de verksamheter som ligger under Omsorgsnämndens ansvar eftersoIIl det i Torsby rör
den saInlade kOlmnunala verksamheten inom socialtjänstområdet.
I kOlmnuner med flera nämnder/förvaltningar inom socialtjänstområdet, kan namnet
Omsorgs-nämnden förekOlmna med en del av ansvaret som till exempel i Kalmar;
"ansvarar för de uppgifter som kOlmnunen har när det gäller stöd, omsorg och
vård ... " eller som i Växjö; "Omsorg-nämnden ansvarar för stöd, omsorg och vård för
äldre personer, för personer med utvecklingsstörning, för personer med fysisk eller
psykisk funktionsnedsättning SaInt för dem som är berättigade till
hemsjukvårdsinsatser. Nämndens uppgifter utförs av omsorgsförvaltningen" eller som
i Södertälje; "Omsorgsnämnden har det övergripande ansvaret för verkSaInheten för
funktionshindrade."
Därför bedöms ändringar i naInnfrågan medföra en större tydlighet och begriplighet.

Justerarens signatu r

Utdragsbestyrkande

)

Torsby kommun

sid 11

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-03-04

forts ks § 46, namnbyte Omsorgsförvaltningen och Omsorgsnämnden
Handlingar i ärendet
Omsorgsnämnden 2013-02-19 § 29

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Socialnämnden blir det nya namnet på Omsorgsnämnden och Socialförvaltningen blir
det nya namnet på Omsorgsförvaltningen.

Beslutet skickas till
Olnsorgsnämnden
Lilian Olovsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 12

Kom m unstyreisen
PROTOKOLL
2013-03-04

§ 47 Försäljning av fastigheten Torsby Norra
Stöllet 1 :190
Dm KST 2010/113

Sammanfattning av ärendet
I samband med att Torsby kommun förvärvade Klarälvdalens folkhögskola från
Landstinget Värmland så ingick tre s.k. lärarbostäder i fastigheten. Dessa tre
lärarbostäder har varit avstyckade och ute på försäljning sedan 2010 enligt beslut i
samhällsutskottet, (Kssu § 31). Försäljningspriset på rubricerad fastighet var då 400 000
kr men det har sedan dess inte varit någon anbudsgivare som visat intresse för
fastigheten till detta pris.
I slutet av förra året kontaktades mäklaren Anders Mattson av Eva Åslund som
lämnade ett bud på 250 000 kr. Detta bud ansåg tekniska avdelningen vara godtagbart
och mäklaren tick i uppdrag att gå vidare med försäljningen och han har nu upp rättat
ett villkorat köpekontrakt som är underskrivet av båda parter.
Då dessa tre fastigheter har ingått i samma fastighet som folkhögskolan så är både
fjärrvärme och VA gemensamt med folkhögskolan . Tekniska avdelningen anser att när
det blir privata fastighetsägare till dessa fastigheter så ska de inte ingå i kOlmnunens
interna VA- och fjärrvärmenät. Man har därför påbörjat projektering för separata
anslutningspunkter till nämnda fastigheter och kontakt har tagits med Värmevärden
för att de ska få egen fjärrvärmeanslutning.
Vidare så vill tekniska avdelningen kunna använda de nettomedel som blir efter
fastighetsförsäljningen för att täcka upp de kostnader för separering av fjärrvärme och
V A till dess fastigheter.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från fastighetschef Mats Ågren daterad 2013-01-21

Justerarens signatur

I

v\l l

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 13

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-03-04

forts ks § 47, försäljning av fastigheten Torsby Norra Stöllet 1 :190
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Fastigheten Torsby Norra Stöllet 1:190 säljs till Eva Åslund Stöllet för en
försäljningsswmna på 250 000 kr enligt upprättat kontrakt.

2.

Tekniska avdelningen får möjlighet att disponera de nettomedel som uppstår vid
försäljningen för separering av VA och fjärrvärme.

Beslutet skickas till
Fullmäktige

Justerarens signatu r

bt~

Utdragsbestyrkande

L

Torsby kommun

sid 14

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-03-04

§ 48 Försäljning av Torsby Tallen 7
Dnr KST 2012/111

Sammanfattning av ärendet
GUPEX AB, genom Lars Ekström, har frågat kommunen om att få köpa fastigheten
Torsby Tallen 7. Fastigheten ligger på motsatt gatusida från den adress där GUPEX AB
bedriver verksamhet. GUPEX AB har för avsikt att på fastigheten förlägga sin
nuvarande plåtverkstad samt att inrätta en måleriverksamhet. Måleriarbeten som idag
köps och utförs i Karlstad.
I två av de byggnader som finns på fastigheten har idag Räddningstjänsten med ett
muntligt avtal med den förre ägaren, Fortifikationsverket, getts möjlighet att förvara
förrådsmaterial. GUPEX AB har gett löfte om att Räddningstjänsten får hyra en
byggnad för fortsatt förrådsverksamhet. Dessutom diskuteras om möjligheten att
Räddningstjänsten kan få hyra en byggnad för invändig övningsverksamhet. Det
fritids- och idrottsmateriel som av föreningar förvaras i en byggnad behöver avlägsnas
och tekniska avdelning ser på alternativa förvaringsutrYlmnen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, 2013-02-03
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-02-11 § 21

Jäv
Stanley Nilsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

2.
3.

Fastigheten Tallen 7 säljs till GUPEX AB för 420 000 kronor, då fastigheten inköptes
av kOlmnunen för att möjliggöra utveckling av näringslivsverksamhet på
fastigheten.
Tekniska avdelningen får i uppdrag att upprätta köpehandling.
Tekniska avdelningen får i uppdrag att tillsammans med Räddningstjänsten
säkerställa lokal- och markbehov för Räddningstjänsten.

Beslutet skickas till
Fullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 15

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-03-04

§ 49 Försäljning av del av fastigheten Hole 1 :94
Dnr KST 2013/36

Sammanfattning av ärendet
Roland Jönsson, ägare av fastigheten Torsby Hole 1:234 har frågat kommunen om att få
köpa ca 100 m 2 från kommunens fastighet Torsby Hole 1:94 för att möjliggöra
byggnation av ett förråd.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, 2013-02-03
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-02-11 § 22

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Det på bifogad karta markerade markområdet säljs till Roland Jönsson för ett pris
av 10 kr/m2 .
2. Tekniska avdelningen får i uppdrag att upprätta köpehandling.

Beslutet skickas till
Fullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Torsby kommun

sid 16

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-03-04

§ 50 Svar på medborgarförslag om
utomhusmiljön för patienter på
demensboendet Ängen Dalbygården
Dnr KST 2011/604

Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren vill att det inhägnas ett stort område med grönt staket som
kamoufleras med träd, buskar för att få ett område som upplevs som öppet och
lummigt. Vidare så ska gräs och ängsblOlmnor växa upp inom området så att det blir
en känsla av att man är "ute på ängen".
Tekniska avdelningen anser att det finns ett antal faktorer som gör att förslaget inte
kan förverkligas:
1. Om man går helt på förslaget så leder detta till höga driftkostnader eftersom det inte
kan utföras rationell grönyteskötsel. Det skulle även leda till frekvent snö och
halkbekämpning.
2. Med detta förslag ökar risken för fall- och halkolyckor beroende på att det dels
skulle hållas öppet vintertid, dels skulle gångstråken vara av"ängskaraktär".
Som ett alternativ till medborgarförslaget har man sett på möjligheten att sätta ett
staket runt delar av byggnaden. Om ett område inhägnas på västra och nordvästra
delen av Dalbygården skulle detta kosta ca 120 000 kr (ca 500 kr/m).
Tekniska avdelningen anser att detta är i så fall en verksamhetsåtgärd och har
presenterat priset för omsorgsförvaltningen som inte har möjlighet att finansiera denna
inhägnad.
Svaret har kommunicerats med förslagsställaren.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 17

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-03-04

forts ks § 50, svar på medborgarförslag om utomhusmiljön för
patienter på demensboendet Ängen Dalbygården
Handlingar i ärendet
Medborgarförslag; Boende och arbetsmiljö - Utomhusmiljö för patienter på
demensboendet Ängen Dalbygården, 2011-10-12
Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, 2013-01-11
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-02-12 § 16

Kommunstyrelsens beslut
Förslaget om utomhusmiljön för patienter på demensboende Ängen, Dalbygården kan
inte förverkligas med hänvisning till ovanstående punkter. Dänned anses
medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till
Lisbet Werme
Laila Persson
Tekniska avdelningen
Fullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 18

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-03-04

§ 51 Kvinnojouren Nordvärmland Torsby
Klarälvdalen ansöker om bidrag
Dnr KST 2013/68

Sammanfattning av ärendet
Kvinnojouren Torsby-Klarälvdalen ansöker om bidrag till sin verksamhet.
Kvinnojouren erbjuder rådgivning, stöd och hjälp till skyddat boende för utsatta
kvinnor och barn i olika situationer. De följer också med som stöd till läkare, polis,
domstol, socialtjänst m.m.
För närvarande finns en projektanställd på deltid. Övrig tid på dygnet finns det ideellt
arbetande jourkvinnor tillgängliga dygnet runt.
Föreningen hyr en lägenhet och det medför en stor kostnad för föreningen.

Handlingar i ärendet
Ansökan om ekonomiskt stöd från Kvinnojouren Torsby-Klarälvdalen, 2013-01 -25
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-12 § 16

Kommunstyrelsens beslut
1.

Torsby kommun betalar 65 000 kr årligen till hyra för den befintliga lägenhet som
Kvinnojouren Torsby-Klarälvdalen hyr till sin verksamhet.

2.

Pengarna tas från ansvar 0211, verksamhet 13040.

3.

Från år 2014 ges ekonomichef Angela Birnstein delegation att bevilja ansökningar
från Kvinnojouren Torsby-Klarälvdalen.

Beslutet skickas till
Kvinnojouren
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 19

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2013-03-04

§ 52 Anläggande av vattenkraftverk i Näckån,
Sysslebäck
Dm KST 2013/114

Sammanfattning av ärendet
Näckåns Energi AB har utrett möjligheterna att nyttja fallhöjden i Näckåns övre del för
utvinnande av energi. Vattendraget rinner från Näcksjön och mymlar ut i Klarälven
och regleras idag som företaget själv beskriver det ur ett säkerhets- och
trivsel perspektiv.
Bolaget har tidigare haft egen vattenkraftsproduktion i Näckån under perioden 1918
1973. Projektet är småskaligt och begränsat av vattentillgången, men fallhöjden på
cirka 200 meter, gör det hela både intressant och unikt. Det finns en regleringsdalmn i
Näcksjö:ns utlopp or:h IPglerinr;srättpn helI fi'lstställts i en vattendom från 1999.
Nästa steg i projektet är att ansöka om tillstånd enligt Miljöbalken. Företaget
genomförde ett samråds- och informationsmöte för allmänheten 2013-02-12 i
Sysslebäck. Torsby kommun representerades där av kommunalrådet Håkan Laack
Företaget önskar ett förhandsbesked från Torsby kommun om hur kommunen ställer
sig till det planerade projektet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse från Torbjörn Almroth daterad 2013-02-14

Kommunstyrelsens beslut
Torsby kommun är initialt positiv till det planerade projektet men förutsätter att
kommunen i den fortsatta handläggningen av tillståndsärendet kommer att ges
möjlighet att delta i samråd och lämna yttrande i enlighet med de rutiner som gäller
för en tillståndsprövning enligt miljöbalken.

Beslutet skickas till
Näckåns Energi AB, MBR, Tekniska avdelningen

Justerarens sig natur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2013-03-04

§ 53 Val av gode män vid fastighetsbildnings 
förrättningar för tiden 2013-2014
Dnr KST 2013/125

Sammanfattning av ärendet
Lantmäterimyndigheten anmodar Torsby kommun att utse gode män för
fastighetsbildningsförrättningar. Två godemän ska utses för tätortsförhållanden och
två för jord- och skogsfrågor.
Vid tvistigheter i samband med fastighetsbildningsförrättningar kan Lantmäteri
myndigheten på eget initiativ eller om en sakägare begär det kalla in två gode män
som får ingå i myndigheten.
l brårl~kand e f;)ll då kommunstyrelsen intp kan sammanträda har beslutanderätten
delegerats till konununstyrelsens ordförande (ks 2005-04-11 § 82).
Kommunstyrelsens ordförande har beslutat att utse;
Åke Hedin (S), Prostgårdvägen 18, 685 30 Torsby och Anna Melin Nyströnl (C), G
Bryggeriet Vestby, 680 63 Likenäs till gode män för tätortsförhållanden
och
Stefan Broberg (S), Holevägen 17, 680 60 Sysslebäck och Kjell Karlsson (C), Mårbacken
40,68591 Torsby till gode män för Jord- och skogsfrågor.

Kommunstyrelsens beslut
Beslutet är delgiven kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Lilian Olovsson/Troman

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 21

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-03-04

§ 54 Svar på remiss om Trafikverkets
föreskrifter om driftbidrag till icke statliga
flygplatser
Dnr KST 2013/59

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2012 ändrades Förordning (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga
flygplatser. Denna ändring innebar att driftbidrag endast kan lämnas till flygplatser
där staten avtalat om upphandling av trafik. Ändringen medför att Trafikverket, som
idag ansvarar för fördelningen av driftbidrag måste anpassa den föreskrift som
hitintills reglerat beräkningen av driftbidrag.
Driftbidrag till de icke statliga flygplatserna har lämnats sedan 1999. Under denna tid
har flera förändringar skett men i princip har scumna beräkningsmudeil för
fördelningen av driftbidrag behållits. Även efter en anpassning till ändringarna i
förordningen (2006:1577) kommer beräkningsmodellens huvudinnehåll att kvarstå .
Eftersom föreskiftsmandatet numera gäller för Trafikverket är det verket som svarar
för att besluta de ändringar som behövs.
De flygplatser som kOlmner att beröras av regleringen är icke statliga flygplatser med
upphandlad trafik, dvs, för närvarande de nio flygplatserna Arvidsjaur, Gällivare,
Hagfors, Hemavan, Lycksele, Pajala, Sveg, Torsby och Vilhelmina. Tidigare
inkluderades ytterligare 11 flygplatser, som från år 2012 inte längre ingår i systemet.
En konsekvens av detta är att ett antal parametrar måste ändras för att en beräkning
enligt den ändrade förordningen skall bli korrekt.
N ågra alternativa lösningar till regleringen i gällande föreskrifter finns inte. Det är inte
möjligt att lösa behoven med information, rådgivning, frivilliga överenskommelser
eller att marknaden skulle anpassa sig till förändringen. I det fall en reglering inte
kOlmner till stånd kan Trafikverket inte beräkna bidragen enligt förordningen
2006:1577.
Torsby kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på utredningen senast 7
februari 2013.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrka nde

Torsby kommun

sid 22

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-03-04

forts ks § 54, svar på remiss om Trafikverkets föreskrifter om
driftbidrag till icke st~tli9a flygplatser
Flygplatschef Bengt Nilsson har svarat på remissen och kommunstyrelsen har delgetts
remissen och svaret.

Handlingar i ärendet
Trafikverkets remiss tillsammans med flygplatschefens svar.

Kommunstyrelsens beslut
Remissen och flygplatschefens svar är delgiven kOlmnunstyrelsen.

Justerarens signatur

~cLJL

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-03-04

§ 55 Remiss om West Swedens framtida
inriktning, organisation och finansiering
Dnr KST 2012/83

Sammanfattning av ärendet
West Sweden Ideell Förening beslutade på den extra föreningsstämman den 9
november 2012, § 8 att ge styrelsen i uppdrag att, till ordinarie stämma 2013,
presentera ett beslutsunderlag rörande West Swedens framtida organisation i enlighet
med inriktningsbeslutet och framtida finansiering av verksamheten. Slutlig behandling
i ärendet sker på ordinarie föreningsstämma den 31 maj 2013.
Styrelsen för West Sweden Ideell Förening har tagit fram förslag på tre olika scenarier
för framtida organisation och verksamhet, samt ett förslag om avveckling av
verksamheten.
Scenario 1 fokuserar på regionsutveckling.
Scenario 2 fokuserar på projektutveckling av kommunal kärnkompetens.
Scenario 3 fokuserar på nätverksbyggande med möjlighet till arbetsplats i Bryssel.
Bitr kommunchef Anders Björck informerar att Region Värmland tagit fram ett förslag
till svar på West Swedens remiss där man förordar scenario 2.

Handlingar i ärendet
Remiss daterad 2013-02-06

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Region Värmlands yttrande.

Beslutet skickas till
West Sweden
Region Värmland

Torsby kommun

sid 24

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-03-04

§ 56 Mål och vision 2020
Dnr KST 2011/146

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2012-01-23 § Sen ny vision och nya mål för Torsby
kommun som skall gälla fram till år 2020. I och med antagandet skall varje nämnd och
sedan vatje förvaltning ta fram egna mål utifrån fullmäktiges fastställda mål.
Nänmderna skall formulera inrikh1ingsmål och förvaltningarna skall formulera
verksamhetsmål.
Nämnderna och förvaltningarna skall arbeta med de nya målformuleringarna men
även föra ut kommunens värdegrund.
Enligt tidplanen skall nämndernas strategiska mål vara antagna av resp nämnd senast
i augusti 2012 och förvaltningarnas mål klara under hösten 2012 och återrapporterade
till resp nämnd under december månad 2012.
Man har ansett att lämpligt tillfälle att lämna en redovisning är i anslutning till
boksluts- och budgetarbetet i början av 2013 så vid dagens sammanträde redovisar
Inger Thörngren hur långt man komnut i nämnderna och på förvaltningarna.
Salmnanfattningsvis har alla utom barn- och utbildningsnämnden gjort sin läxa.
Kommunstyrelsen anser det anmärkningsvärt att inte barn- och utbildningsnämnden
följt kommunfullmäktiges beslut och uppmaningar att arbeta med mål och visioner.

Kommunstyrelsens beslut
1.

2.

Ekonomiavdelningen får i uppdrag att till arbetsutskottets saimnanträde 2013-03
12 ta frain förslag på hur man följer upp och stätmner av redovisade mål.
Rapport och salmnanställning av beslutade mål skall redovisas löpande vid varje
ekonomiuppföljning.

Beslutet skickas till
Angela Birnstein
Anders Björck, au, ks

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 25

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-03-04

§ 57 Meddelanden
Dnr KST 2013/13

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden delges kOlmnunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2013-01-09 - 2013-02-12.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

l~

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 26

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-03-04

§ 58 Redovisning av delegeringsbeslut
Dnr KST 2013/4

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och ~änstemän enligt
en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla
lämnad delegering.

Handlingar i ärendet
Redovisning avanmälda delegeringsärenden 2013-01-28 - 2013-02-19.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

